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  )Aleksandr Garokhov (* الکساندر گاروخوف

 شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٣ اپريل ٠٣

  

 :جنگ اقتصادی
 )٢(بھترين دفاع، حمله است

  

  .قانون آن را چه کسی می نويسد، از نظر من اھميتی ندارد شر کنم، اينکهمنتبه من فرصت بدھيد در کشور پول 

  )ماير آمشل روچيلد(روچيلد . ماير آ

  سه می نويسيم، ھفت در ياد

 زمين از مدتھا پيش به آن تبديل شده، گروه بنديھای بيرحمی وجود دارند که برای ايجاد ۀدر ميدان نبرد مالی، که کر

 توليد پول در ۀفرق بين ارزش اسمی و ھزين.  و صادر کنندگان اين سرمايه ھا کار می کنندکنندگان سرمايه ھای مالی

 ۀعنوان پشتوانه ھمان اولين معامله، زمانی که بانک مرکزی کشور پول را بر مبنای دارائيھا و قدرت صنعتی کشور ب

. ست تا پيمانکار بانک مرکزی ثابت باشددر اين حالت، دولت با حساسيت مراقب ا. آن توليد می کند، به حداکثر می رسد

روسيه مثل بسياری از . بدين معنی که حق الضرب پول، سود حاصل از نشر پول توليد شده، در داخل کشور بماند

 ارزھای خارجی خود را، که ملزم به خريد آنھا از ناشران خارجی ۀکشورھای ديگر، نه دارائی ھای ملی، بلکه ذخير

يعنی، روسيه مجبور است ارزی را که برای نشر پول ملی .  پول ويژه خود قرار می دھدۀ پشتوانقبل از نشر پول است،

 سود حاصل از انتشار پول را می ۀمثابه حق الضرب به ھمان کشور پرداخت نمايد و اين پرداخت ھمه خود می خرد، ب

منظور تضمين ه يورو و ديگر ارزھا که ب، امريکا دالر ۀمراتب از بھای تمام شده  پول روسيه بۀبھای تمام شد. بلعد

 ارزی روسيه فقط به رشد چندين برابری سود ۀثبات روبل خريداری می شوند، بيشتر است و افزايش ذخير

، ھزينه انتشار نه يک دالرعبارت صريحتر، چاپ روبل به ازای يک ميليارد ه  ب.فروشندگان اين ارزھا کمک می کند

، امکانات انتشار دالربنا بر اين، انتشار روبل به ازای دو ميليارد .  را فراھم می کنددالررد ، بلکه ده ميليادالرميليارد 

  . تأمين می کندامريکا را برای نظام ذخيره فدرال دالربيست ميليارد 

 هر و تحول در کشور توليد کننده، نه بييتنھا يک راه برای خروج از اين وضعيت موجود است و آن، عبارت است از تغ

حساب ثروت ھای ملی و سطح ه  ارزھای خارجی، بلکه، بايد بۀحساب ذخيره يعنی، ثبات روبل نه ب.  پولۀدست آورند

  ... صنعتی و مالی کشور تضمين شودۀتوسع
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له فقط در اين أمس. رت صنعتی کشور روی آورده استسوی بازسازی قده رھبری روسيه با ارزيابی دقيق اوضاع، ب

حساب وارد ه  اين بخش بۀحساب جلب سرمايه گذاری خارجی، يعنی تأمين بودجه جدد روسيه باست که صنعتی کردن م

  .، يورو، ين، فرانک سوئيس و پوند انگليس تا چه حد برنامه ريزی خواھد شددالرکردن 

  

  »ھمه را بردار، من برای خودم باز ھم می سازم«

  متناع کرد؟ پول ملی اۀعنوان پشتوانه چگونه می توان از ارز خارجی ب

.  سال تخمين زده می شود٢٠٠ پولھای بی ھيچ پشتوانه، گذشته از رضايت عمومی نسبت به گردش آنھا، تقريبا ۀتاريخچ

که آنھا را شرکتھای » نوع پول «٨٠٠٠ در حدود امريکا ۀ در اياالت متحد١٨۶۶ تا ١٨٣٧از سال ای در طول دوره 

که ممنوع شوند، حتی  برخی از آنھا، قبل از آن. کردند، در گردش بودمختلف، بانکھا و حتی اشخاص حقيقی منتشر می 

ۀ ، پول خصوصی رايج در محدود١٩٣٠ اوايل سالھای - ١٩٢٠در گرماگرم بحران اواخر سالھای .  پخش شدندوسيعاً 

 شھرک ۀ، موجب توسع»شيلينک وورگل«که، انتشار  عجيب تر اين. شھرک اتريشی وورگل را شھرداری منتشر کرد

  . نفری گرديد٣٠٠٠

 که تا امروز ھم اعتبار دارد، )١(»ساعت ايتاکا«انتشار ارز محلی . ئی ايتاکا اتفاق افتادامريکا مشابھی نيز در شھر ۀحادث

ه  نه تنھا ب)٢(»پوند بريستول«. چنين وضعيتی در بريستول انگليس نيز موجود است.  تجارت داخلی گرديدۀباعث توسع

، بسياری از مؤسسات ١٩٩٠ دشوار سالھای ۀدر دور.  نيز در جريان استپول الکترونيککاغذی، حتی در شکل شکل 

ه صورت روبل، به جای دريافت دستمزد به داد ب خاص خود را داشتند که به کارکنانشان امکان می» ارز«روسيه 

ارزھای «ری از بته بسياال. حساب کاالی فروخته شده به ازای اين پول جايگزين، زندگی خود را اداره کنند

 اينترنت، در حد قابل مالحظه ای با ۀ پرداخت در قبال فروش کاالھا و خدمات در شبکۀوسيلۀ مثابه ھم ب» الکترونيک

  .توافق مشترک تأمين شده است

 آنھا با نرخ پول ۀمنظور ممانعت از کاھش ارزش و مبادله ، ب»غيرواقعی« ناشران اين پولھای ۀبا اين وجود، ھم

، برای کاربرد در يک البته، آن پولھا ھم، اوالً . دقت زير نظر داشته و دارنده جم پول منتشره را ھميشه ب، ح»رايج«

چرا که برای . ، برای عدم کاربرد مطلق آن در تجارت با دنيای خارج در نظر گرفته شده است بسيار محدود، ثانياً ۀدامن

  . چاپ آن، کافی نيست وزير دارائی و نهۀچنين معامالتی نه سخنان غيرصادقان

  

  »بد«و پولھای » خوب« پو لھای ۀباز ھم در بار

 ۀبرای تصفيه حساب با ھمديگر، با ارزی که حجم آن با ذخير» ئیدينار طال«برخی کشورھای عربی با کاربرد تدريجی 

دينار «بدين ترتيب، .  خود را يافتندۀسپرده ھای طال مطابقت کامل دارد، راه مبتنی بر وابستگی مستحکم به طال و نقر

عنوان جايگزين ارزھای ملی فقط در حالت جبران تعادل تراز تجاری خارجی، ھنوز ھم پول شرطی تصفيه ه ب» ئیطال

ه و ب.  که به اين پروژه پيوسته اند، ارزھای ملی استفاده می شودئیدر داخل کشورھا. حساب می آيده حسابھای تھاتری ب

 دالرند به ازای نفت او به منظور مبادله اين پولھا با فلزات گرانبھا، آنھا مجبور» ئیدينار طال«خاطر انتشار بيشتر 

  .دست آوردن پول، نه برای ساختن آن ادامه دھنده بدين منوال، آنھا بايستی ھمچنان به تالشھا برای ب. بخرند

نام ه د پايه ارزشگذاری اروپائی ب تا ظھور يورو، واحنظام ارزی اروپامنظور تصفيه حسابھای بين المللی در داخل ه ب

. تنھا شکل غيرنقدی سبد ارزی مشترک کشورھای عضو نظام ارزی اروپا بود» اکيو«.  وجود داشت)٣()ECU(اکيو 

 حسابھای بين المللی بين کشورھای عضو شورای ھمياری اقتصادی نيز پول موسوم به روبل قابل انتقال، از ۀدر تصفي

به ارز جديد تبديل کردند و ١:١پس از انتشار يورو، اکيو را به نسبت . خوردار بودکارکرد و ماھيت مشابھی بر
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اما روبل قابل انتقال با محو اردوگاه سوسياليستی و شورای ھمياری اقتصادی ناپديد . زيکی ھم به آن بخشيدندموجوديت ف

  .شد

ر مبنای سبد ارزی اين کشورھا را ، صندوق ثبات بريکس و ارز جايگزين بريکس ب)BRICS()۴( تشکيل بانک بريکس

عنوان يک اقدام قادر به تضمين حفاظت از ارزھای ملی يکسری کشورھای توسعه يافته در مقابل ه برخی کارشناسان ب

 ۀدر اين پيشنھاد فقط اين موضوع، که موجودی پول و اوراق بھادار وابسته به ذخير.  و يورو پيشنھاد می کننددالر

 آنھا نه پولھای ايجاد شده، ۀعبارت ديگر، ھمه ب.  اين ارزھاست، در نظر گرفته نمی شودۀ ھمۀارزھای عمده، پشتوان

، »جيبھای عميق« گسترده از سوی مديران ۀ سوداگرانۀاما حمل. شمرده می شوند» دست آمدهه ب«و » بد«بلکه، پولھای 

صرانه خواھان آزادسازی نرخ يوآن از آن راحتی ھر نظام پولی را منھای چين، که صادرکنندگان ارزھای ذخيره، مه ب

دست آمده و ايجاد شده شناخته شده باشد، چرائی انجام اين کار قابل ه اما اگر ماھيت پولھای ب. ھستند، ويران می کند

 تضعيف ۀکه رھبری جمھوری خلق چين تا کنون به اين فشارھا گردن ننھاده، ولی پکن برنام با وجود اين. درک است

  .ی بر نرخ ارز ملی خود را ھمين روزھا اعالم کردنظارت دولت

 اقتصادی ممکن است و اگر ثروتھای طبيعی، قدرت صنعتی و موجودی فلزات ۀدر ھر حال، خروج از اين داير

 ارز جديد برای ۀجای پولھای کشورھای خارجی و اوراق بھادار آنھا پشتوانه گرانبھای يکی از کشورھای بريکس ب

، دکتر علوم يوری زابروداتسکی.  براحتی ممکن استورھای عضو قرار گيرد، خروج از آن اتفاقاً تصفيه حساب بين کش

 بر مبنای ارزيابی موجودی ثروتھای طبيعی استوار است ءً اقتصاد نيز پيشنھاد مشابھی را مطرح کرده، اما مدل او استثنا

  . امکانات موجود را در نظر نمی گيردۀکه ھم

رسميت شناختن متقابل بين کشورھای عضو در کاربرد ه ظر بر ب در ھر حالتی بايد توافق نين گامدر اين صورت اول

 حساب بين طرفين وجود داشته ۀ صنعتی منشره توسط بانک مشترک پروژه برای تصفي- ارز شرطی معادل موجودی

دقيق از مؤسسات صنعتی بدين منظور، ھر يک از کشورھای عضو اتحاديه بايد اوراق بھادار مبتنی بر ارزيابی . باشد

خود را، تأئيديه ذخاير مواد معدنی، بخشی از موجودی طال، زمينھا، منابع جنگلی و آبی، بنگاھھای زيرساختی موجود 

بدين ترتيب، .  صنعتی در بانک مشترک به وديعه بگذارد-  ارز شرطی معادل موجودیۀمثابه پشتوانه  خود را بۀو غير

راحتی با اوراق بھادار ه ھم در جھت کاھش و ھم در جھت افزايش سھم ھر کشور بحجم و موضوع وديعه می تواند 

 - مبادله شود و کشورھای عضو قادر خواھند بود نه تنھا نرخ ارز ملی خود را نسبت به ارز شرطی ھموند موجودی

 در سيمای بانک اما مرکز انتشار پول. ر دھندييصنعتی، حتی ميزان انتشار اسکناس را به تناسب نيازھای خود تغ

 کامال مطمئن و ۀ و يورو، پشتواندالر، خالف )دست آمدهه نه پول ب(پول ايجاد شده » جيب عميق«مشترک، در واقع، 

  .مبتنی بر ارزشمندترين منابع طبيعی و قدرت صنعتی در زمان حاضر خواھد بود

علی االصول، ارز شرطی معادل قدرت اقتصادی و حجم منابع طبيعی کشورھای بريکس، آنھا را قادر می سازد، 

 صنعتی را در مدت کوتاھی به واحد جذاب در محاسبات بين المللی تبديل کنند و کشورھای عضو پروژه از - موجودی

  . حداکثر سود از انتشار آن بدل شوندۀ پول و دريافت کنندۀ پول به کشورھای سازندۀدست آورنده کشورھای ب

  

  :برگردانندهزيرنويسھای 

، قديمی ترين و بزرگترين نظام ارزی محلی ھنوز معتبر در شھر ايتاکای ايالت )Ithaca Hour(»اعت ايتاکاس «ــ)١(

  .مأخوذ از ويکی پديا.  می باشددالر ١٠ست و ھر واحد آن معادل امريکانيويورک 
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مبر سال  سپت١٩  حمايت از اقتصاد محلی ازی انگليس، با ھدفئ، ارز منطقه )Bristol pound(»پوند بريستول« ــ)٢(

.  سنت است١۶ يورو ، ١ھر واحد پوند بريستول برابر .  بازار وارد گرديده استۀ در شھر بريستول به چرخ٢٠١٢

  .مأخوذ از ويکی پديا

 تا ١٩٧٩ سالھای ۀ اروپا در فاصلۀنام پول مجازی مورد استفاده در نظام ارزی اروپا و اتحادي) ECU( اکيو ــ)٣(

) European Currency Unit(» واحد ارز مشترک اروپائی«از حروف اول کلمات انگليسی نام اکيو .  بود١٩٩٨

  .درست شده است

 ,Brazil, Russia(فريقای جنوبیابرزيل، روسيه، ھند، چين و :  عبارتند از)BRICS(کشورھای گروه بريکس ــ )۴(

India, China and South Africa.(  

 

 ١٣٩٢ حمل - فروردين١٣

  صادپروفسور اقت*

http://www.fondsk.ru/news/2013/03/28/finansovye-vojny-luchshaja-oborona-eto-napadenie-

ii-19792.html 


